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FÖRENINGENS ORDFÖRANDE SAMMANFATTAR 
VERKSAMHETSÅRET

2021 var händelserikt, inte minst då vi även i år behövde ställa om och skapa nya 
arbetssätt p g a den fruktansvärda pandemin och det ”nya normala”. Utmaning-
arna som detta innebar var en stor del av vardagen för många av oss men det har 
också funnits andra, mer positiva händelser under perioden.

Vi i styrelsen fick också anpassa vårt arbete under året vilket bl a innebar att vi 
körde majoriteten av våra styrelsemöten digitalt, samma sak gällde förra årets 
årsmöte vilket funkade förhållandevis bra genom gemensamma ansträngningar. 
Även våra företagsbesök blev lidande p g a pandemin, endast två genomfördes 
under hösten. Hedenstorpsdagen kunde genomföras detta år men föreningen var 
med och initierade och sponsrade en marknadsföringskampanj som genomfördes 
tillsammans med de företag som var intresserade av att delta

Vi tillsatte även en arbetsgrupp under året för att förbättra vår digitala närvaro 
genom en ny hemsida som kommer att sjösättas inom kort. Här kommer vi bl 
a att kunna erbjuda en digital anslagstavla för er medlemmar att marknadsföra 
sig på och där få möjligheten till att på ett smidigt sätt kommunicera med andra 
företag i området.

En prioriterad fråga för oss i föreningen har länge varit förbättrad kollektivtrafik 
till området, både för att det ska fungera bra för alla företag som finns här idag 
samt för att fungera väl med det mycket ökande antal människor som kommer att 
jobba i området när Hedenstorp Östra är färdigt. I början av året hade vi tillsam-
mans med Handelskammaren i Jönköping det första av en rad med samarbets-
möte med Jönköpings kommun samt JLT för att lyfta fram vilka förändringar 
gällande kommunikationer med fokus på kollektivtrafik som vi ansåg att det finns 
behov av.

Efter flera möten och genom gott samarbete gjordes stora förbättringar av 
kollektivtrafiken till området fr o m den tidtabell som kom i augusti. Numera är 
det både rejält utökade möjligheter dagtid men även kvällstid och på helger. Nu 
är det viktigt att vi alla nyttjar denna nya möjlighet så det visar att det var en bra 
satsning.

En annan viktig fråga för oss har varit bra utbredning av hållplatser, framför allt 
på Hedenstorp Södra. Vi kommer att jobba vidare med de förslag på lösningar 
som tagits fram för att förbättra tillgängligheten.
Det här samarbetet har blivit ett mycket bra forum som kommer att fortsätta 
även framåt.

Under året har arbetet med Hedenstorps Östra fortsatt enligt plan och det nya 
området börjar nu tydligt ta form och det finns ett stort intresse för de nya tom-
terna och med nya företag i området så vill vi ju även att föreningen ska fortsätta 
växa så att vi kan dra nytta av varandra.

Året som gått har som sagt varit händelserikt och även om en del av de saker 
vi hade planer på att genomföra inte blev av så är vi nöjda med det som vi har 
uppnått under året.

Grunden i vårt föreningsarbete är samverkan i områdena Hedenstorp och Sand-
seryd och alla verksamheter som finns här. 
Det är såklart viktigt för oss att vi jobbar med de frågor som ni har störst intresse 
av och vi ser därför gärna att ni hör av er till någon av oss i styrelsen om ni har 
saker som ni vill att vi ska arbeta aktivt med i föreningen.

Allt gott,
Anna Tjelta, Ordförande HSBN
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 2021
Anna Tjelta, OnePartnerGroup, ordf
Henrik Älverdal, Jönköping Airport vice ordf
Christer Gustafsson, ROL Production International, kassör
Peter Christensson, Alpist Reklam
Maria Roos, Kinnarps
Johannes Hermansson, INR
Rikard Karlsson, Securitas Sverige

ÖVRIGA INTRESSENTER
Patrik Holst, Näringslivsavdelningen, Jönköpings kommun
Herman Larsson Fri resurs
B-O Hulting Fri resurs
Conny Eriksson, Arbetsförmedlingen
David Blom, PC-Support, revisor

STYRELSEMÖTEN
2021-02-11 Digitalt
2021-03-11 Digitalt
2021-03-23 Konstituerande styrelsemöte 
2021-05-11 Digitalt
2021-06-01 Digitalt
2021-06-18 Digialt
2021-09-23 Jönköping Airport
2021-11-09 Jönköping Airport
2021-12-09 Digitalt

ARBETSGRUPPSMÖTE  HEDENSTORPSDAGEN 
2021
2021-01-27 Digitalt
2021-02-23 Digitalt
Vi fick tyvärr ställa in Hedenstorpsdagen pga av Coronapandemin
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ARBETSGRUPPSMÖTE KOLLEKTIVTRAFIK
Under 2021  har vi arbetat med frågan kring kollektivtrafiken tillsammans med 
Handelskammren, Jönköpings kommun och JLT. Anna, Henrik och Patrik har 
medverkat på dessa möten. Helena Zar Vallin VD på Handelskammaren har lett 
dessa möten. Syftet har varit att få till bättre tidtabell men även att hållplatser ses 
över för att underlätta åkandet med kollektivtrafiken.
2021-01-19 Digitalt
2021-05-03 Digitalt
2021-05-28 Digitalt
2021-10-06 Digitalt
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ÅRSMÖTE
2021-03-23
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KOLLEKTIVTRAFIK NYA TIDABELLEN



MÅLSÄTTNING OCH VERKSAMHETSPLAN
Föreningen arbetar med följande frågor
• Nätverksträffar
• Informationstavlor
• Trafiksituationen, parkeringsproblematiken
• Gemensam service
• Medlemsrekrytering
• Marknadskanler. hemsida & facebook
• Buss förbindelse - kollektivtrafiken  

FÖRETAGSBESÖK
Under 2021 kunde vi genomföra 2 st företagsbesök före det blev stopp 
under året som gått pga av coronapandemin.  
2021-10-08 Beans in cup
2021-10-29 AniCura Djursjukhuset i Jönköping
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MEDLEMSFÖRTECKNING 
2021-12-31

ADAVIO CARE AB
Air Inn AB
Alpist Reklam AB
Anicura Djursjukhus
Beans in Cup AB
Bilmäster i Jönköping AB
B-O Hulting
Claessons Transport AB
CNC Snickerier AB
Comfortboxen AB
Containerpoolen AB
Easyment AB
Falk Byggnadsställningar AB
Fiveball i Jönköping AB
Flisby AB
Frysen Airsoft AB
Galwin Bildelar AB
Garage experten i Småland AB
Gasolspecilisten AB
Gilbert Trading AB
Hikmet Leksaker & Fritids AB
Hoval Enventus AB
HTRS Safety AB
INR Produktion Jkpg AB 
Jafiris Group AB
John Deere Forestry AB
Jönköping Airport AB
Jönköpings Ljus & Kraft AB
K Bygg AB
Kakeltema Sverige AB
Kaminbutiken AB
KC Bil & Truck AB

Kinnarps AB
L C Skyltar AB
Lastbilsuthyrning i Småland AB
Lindströms Service Comforta AB 
Magasin Freinds of  Brands
Mariebo Kakel & Byggservice AB
Näringslivsavdelningen
One Partner Group AB
PC-Support AB
Prioplastic AB
Rinkaby Rör AB
ROL Procuction Sweden AB
Ronald Blomqvist Prouktion AB
Röshult Svenska Hantverk
Securitas Sverige AB
Sköve 4-Hjulingar AB
Smålandsbussen AB
SOECO Kontorsmöbler AB
SSG Nordic AB
Ställningsproffsen AB
SuperCars AB
Svenska Hem AB
Svenska Tanso AB
Tectorius AB
Theofils AB
TTC Transport
Wallins Rör AB
West Coast Lighting AB

SYFTET MED MEDLEMSKAP I HEDENSTORP & 
SANDSERYD BUSINESS NETWORK
Det skall vara enkelt som företag att gå med i nätverket
Ditt företag utgör redan i dag en viktig del av näringslivet i Jönköping Nu har 
Du chansen att stärka den positionen i ett nätverk med andra företagare.

Medlemsavgiften är endast 200:-/år för 0-10 anställda och 
500:-/år för 11-50 anställda samt för >50 1000:-/år.

För att bli medlem i Hedenstorp & Sandseryd Business Network, kontaktar du 
Patrik Holst och anger företagets namn, adress, kontaktperson, antal anställda, 
mobilnummer och E-postdress. På så sätt har vi lätt för att hålla kontakt. 
Faktura på medlemsavgift kommer.

PATRIK HOLST
Mobil 0705-77 93 56
E-mail: patrik.holst@jonkoping.se

VARFÖR ÄR FÖRETAGEN MED HEDENSTORP & 
SANSERYD BUSINESS NETWORK
Naturligt sätt att utbyta erfarenheter, få information och möjlighet till att hitta 
gemensamma nämnare, affärschanser eller annan typ av samverkan.



VILL ERT FÖRETAG ORDNA NÄSTA FÖRETAGSBESÖK 2022
En av föreningens målsättning är att stödja företagens styrka tillsammans inom 
olika områden. Föreningens företagsträffar skapar en förutsättning också för en
affärsmässiga utveckling till gagn för både företag och området. 

Företagsträffarna är ett enkelt och bra sätt att sprida kunskap om egena företaget 
till andra företag på området samt därigenom bygga relationer som kan leda till 
möjligheter för alla parter. Under 1 timme berättar ni och visar ert företag och 
ni bestämmer själv hur. Det som är en gyllene regel är kaffe/frukostfralla eller 
liknade som ni bjuder gästerna på, styrelsen för föreningen tar fram inbjudan 
tillsammans med er och skickar ut samt informerar om hur många som kommer 
till ert företagsbesök.

Datum under 2022 som är planerade för företagsträffar 
Vt: 24/3, 28/4 och 26/5
Ht: 29/9, 27/10 och 24/11

Anmäl ert intresse för att stå värd för ett företagsbesök till följande personer 

Herman Larsson   Patrik Holst
Mobil 0708-34 03 47   Mobil 0705-77 93 56
E-mail: 036124490@telia.com  E-mail: patrik.holst@jonkoping.se
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NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN
Jönköping till er tjänst. Vi har allt som krävs för olika typer av företag. För oss är inga företag 
för stora eller för små. Vi välkommnar alla med samma engagemang och självklarhet.

Näringslivsavdelningen har som mål att skapa så goda förutsättningar som 
möjligt för det befintliga näringslivets utveckling och expansion samt att stimulera 
och underlätta nyetableringar och nyföretagande.

SERVICE & BEMÖTANDE
Förenkla och underlätta näringslivets kontakter med kommunens olika 
verksamheter, vi hjälper dej med rätt kontakter för ditt ärende. 

Företagslots
Företagsregister
Förteckning över lediga lokaler
Etableringsärenden
Tillståndsfrågor 

NÄRINGSLIVSTRÄFFAR
Frukostmöten, morgonsoffan,  lunchmöten och  näringslivsdagar som 
utvecklar näringslivet i Jönköping

NYHETSBREV 
Nyheter och inspiration direkt i din inkorg! Breven kommer var 14:e dag och tar 
upp aktuella ämnen inom näringslivet.

Här kan du anmäla dig till Näringsavdelningens nyhetsbrev.
www.jonkoping.se gå in på Näringsliv & Arbete klicka på näringslivsavdelningen 
och sedan på nyhetsbrev. skriva i ditt namn och e-post. Läman gärna denna infor-
mation till dina kollegor på företaget.

NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN JÖNKÖPINGS KOMMUN
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C/O JÖNKÖPINGS FLYGPLATS 

555 93 JÖNKÖPING


